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laga iiin I(OSQÍn(var til alfiiiigris. 

1. grein. 
.3' 

r 

A alþingi skalu eptirleiðis sitja 30 fjóðkjörnir menn og skal 
kjósa 

fyrir Reykjavíknr kaupstað ..... 1 fulltrua 
— Gullbringu og Kjósar sýslu 2 — 

Arness 
Rangárvalla 
Vestinannaeyja 
Vestur-Skaptafelb 
Austur-Skaptafells 
Borgarfjarðar 
Mýra 
Hnappadals 
Snæfellsnes 
Dala 
Barðastrandar 
Isafjarðar 
Stranda 
Hunavatns 
Skagafjarðar 
EyjaQarðar 
Jiingeyjar 
Norðurmúla 
Suðurmúla 
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og áskilur konunguar sjer þaraðaukl að nefna, sem áður, sex 
olþingismenn, fjóra af veraldlegri stjett og tvo af andlegri. 
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2. grein. 

Kosningarrjett til alþingis á hver niaður, sem kosningar- 

rjett hefur á Islandi til |)jóðþingsins, eptir lögunnia frá . » o 

og geldur til sveitar af efnum sjálfs sin. 

3. grein* 

Kjörgengur til fulltriia á aljiingi er hver maður, sem 

kjörgengur er til fulltrúa á þjóðjíingið, eptir lögniuim frá..., 

ef hann á að minnsta kosti 10 hundruð í jörðu á Islandi, eða 

heldur jörð, sem byggð er honum œfilangt og er 20 hundruð 

að dýrleika, eða á J)ar rnúrhús eða tiinburhús, cr metin sjeu 

eigi niinna en 1000 rbd., með löglegri virðingargjörð, er eigi 

sje ineira en 6 ára gömul. Skyldi eigi verða svo margir 

kjörgengir menn eptir reglu |)essari í kjördæmi nokkru, að 1 

verði kjörgengur af 100 hverju innbúanna í kjÖrdæmiuu eptir 

hinu siðasta fólkstali, skal bæta við tölu hinna kjörgengu svo 

mörgum þeirra, sem gjalda mesta skatta i kjördæminu eptir 

inanntalsbókinni, að hlutfall þetta náist 

- 4. gfein. 

Kjörstjórnir þær, sem getið er i lögunum frá . . 

skulu hafa skrár yfir þá, sem eiga kosningarrjett og kjörgengi 

til alþingis í Reykjavíkur kaupstað og í hrepp hverjum. 

Skulu skiár þessar samdar einusinni á ári hverju, og skal 

leggia til gnindvallar skrárnar yfir þá, sem kosningarrjett eiga 

til þjóðþingsins; þó skal, sainkvænit 2. gr., á skránni yfir þá, 

sem kosningarrjett eiga til alþingis, sleppa þeim, er eigi gjalda 

til sveitar af efnum sjálfra sín; svo skal og, á skiánni yfir þá, 

sem kjörgengi eiga til þingsins, sleppa þeim , er eiga kosn- 

ingarrjett, enjiafa ekki það til aÖ bera, er kjörgengi til al- 

þingis er bundin við eptir 3. gr., en aptur bæta þeiin við 

á skrána, sem eni áinilli 25 og 30 ára að aldri og hafa aö 

öðru leyti það til að bera^ er mi var getið. Sýslumaður og 

bæjarfógeti skulu vera skyldír til, þegar þess er beðizt, að 

láta kjörstjórminnm í U® Bhyt’slur þær, er þarf til að semja 

skrárnar. 
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5. greiii, 

Kjörskrár þessar skulu vera samdar fyrir lok marz nián- 

aðar. Úr efasemdum |>eim, er útaf þvi kunna að risa, eiga 

kjörstjórmrnar að leysa, eptir skýrslum þeim, er þær hafa 

leitað áður» Skulu síðan kjörgengisskrárnar lir hverjuni hrepp 

i kjördæminu sendar sýslumanní, og skal hann, ásamt 

með tveimur til kvöddum mönnum, eptir skránum semja skýrslu 

yfir alla þá, sem kjörgengir eru í kjördæminu, fyrir 15. apríl 

og skal þar við gætt þess, sem fyrir er inœlt í 3* gr. að niður- 

lagi. Skýrsla þessi skal siðan liggja almenningi til sýnis frá 

16. til 30. apríl, á hagkvæmum stað i sýslunni, og skal því 

lýsa Sdögum áður við kirkjustefnu, og á annan hátt, er henta 

þykir. Mótniæli gegn kjörgengisskýrslunni skulu send sýslu- 

iiianni, aður en frestur sá, sem nefndur var, sje á enda, en 

kjörþingisstjórnin skal skeraúr þeim i siðasta lagi á kosningar- 

deginum. Um það, hvernig skrárnar yfir þá, sem kosningar- 

rjett eiga, skuli liggja til sýnis, og urskurðir leggjast á athuga- 

seindir þær, er fram koma við þær, skal fara eptir sömu regluin 

og skipaðar eru um kjörskrárnar til ríkisþingsins i lögunum 

frá . . ., 22.-25. gr. 

6. grein. 

Kjörskrárnar til alþingis skulu vera gildar frá 1. mai til 

30. apríl næsta árs, nema að þvi leyti, sem leiðrjetta skal til 

fulls og alls kjörgengisskrárnar áður en kosið er. Eptir kjör- 

skránum sknlu frani fara kosningar þær til alþingis, sem koma 

fyrir á því ári; þó skal bœta þeim við, sem seltir eru á við- 

aukaskrána yfirþá, scm kosningarrjett eiga, vcgna þess þeir ná 

þrítugsaldri einhverntínia á því ári, ef þeir hafa náð aldri 

þessum^ áður en kosningin sjer fram. 

7. grein. 

Kosningar skulu fram fara á kjörþingiim. Skal á kveða 

Og aiiglýsa kosningardag og stað og stund eplir sÖmu reglum 

og skipaðar eru um kosningar til ríkisþingsins í lögunum frá 

, . 32. gr., og skal þess gætt, ef kjosa á bæði til alþíngis 

og þjóðþingsins á sama ári, að kosningar þá fari 
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fiani til hvorutveggja {)ingsins í einu, ef því verður við 

komið* 

8. grein* 

Svo skal og kjörþingisstjórnin fyrir kjördæmi hvert vera 

myndiið á sama hátt, og skipað er fyrir iiin kjörþingisstjórnina 

fyrir þjóðþingiskosningunum i 33.gr, í nefnduin lögmii, og sje 

kosið til hvorutveggja þingsins íeinu, þá skal sama kjörþingis- 

stjórnin slýra hvorutveggju kosningunni. 

9* grein. 

Forseti kjörþingisstjórnarinnar skal laka til starfa með að 

bryna fyrir kjósendum, hve inikils varðandi kosningin sje, og 

annist hann síðan, at hún fari fram sein skipulegast, en áður 

en gengið sje til kosninga, skal kjörþingisstjórnin leggja lir- 

skurð á athugaseindir þær, er fraiu cru koinnar við kjörgengis- 

skrána fyrir sýsltina, eptir skýrsluin þeim, seiii til eru, sjeekki 

búið að gjöra það áðiir. Sýsluinaður skal sjá iim, að eptirrit 

af kjörgengisskránni sje lögð hjá hverri skrá, er greidd eru 

atkvæði við. Ef eitlhvað þarf að leiðrjetta í kjörgengisskránni, 

sainkvœmt úrskuröum kjörþingissljórnarinnar, þá skal hiin sjá 

um að það sje þegar gjört. 

10. grein. 

Atkvœði sknlu greidd við allar kjörskrárnar undireins, og 

skal forseti skipta skránum milli kjörþingissijóranna. Við 

hverja skrá skal þar að auki skipa einn af kjósenduin þeim, 

sein þar eru staddir á þingi, og getur einnig kjörþingisstjórnin, 

ef þess er þörf, sett einn af kjósendmn til að hafa á hendi 

starfa þann við inóltöku atkvœðanna, er lagðiir er á þá, sem 

i kjörþingisstjórninni sitja. Eigi skal forseti eiga sjálfur þátt 

í að veita atkvœðum móttöku, Kjósendur skulu greiða at- 

kvæði munnlega, í röð þeirri, er þeir ganga fram til atkvæða- 

greiðslu* Eptirað kjörþingissljóri sá, sem settur er við kjör- 

skrána, hefur viðurkennt kjósandann, skal kjörþingistjórinn 

rita nafn þess manns, cða þeirra tveggja inanna — en það 

fer eptir þvíj hvort kjósa á fyrir kjördæmi það einn alþingis- 
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mann eða tvo — er kjósandiiin hefur gefið atkvœði sitt, lil 

hliðar við nafn kjósandans sjálfs á kjörskránni. Sá af kjós- 

enduni, sein settur er til aðstoðar^ skal rita á atkvæðaskýrslu 

sjer í lagi nafn kjósandans til hliðar við J)ess manns nafn, er 

kjósandinn hcfiir gefið atkvæði sitt, Áður en kjósandi víki 

burt, skal lesið upp fyrir honuin bœði nafn sjálfs hans og þess 

manns nafn eða feirra^ er hann hefur kosið, til fullvissu um, 

að hvorutveggi bókanin sje rjett , og að feim beri saman« 

Gefi nokkur atkvæði þeiin inanni, sem á heima i kjör- 

dæminu, en eigi stendur á kjörgengisskránni, eða þeiin^ sem 

á heima utan kjördæmis, og sje eigi sannað fyrir kjör|)ingis- 

stjórninni, að sá maður sje kjörgengiir og vilji takast kosn- 

ingiina á hendur í J)ví kjördæmi og engu ööru, þá skal kjós- 

andanum skýrt frá því, svo hann geti kosið annan mann, ef 

hann vill. Skal þá kalla kjósanda þann fram aptur, f)egar 

lokiö er hinni annari atkvæöagreiðslu. fegar eigi gjörast 

fleiri til að greiöa atkvæði, og forseti f)ó hefur skorað á inenn 

uin [)að, skulu þeir, sem i kjörpingisstjörninni sitja, bóka 

atkvæði sjálfra sín og rita nöfn sín undir kjörskrána og at- 

kvœðaskýrsluna og er með pví atkvœðagreiðslunni lokið. 

11. grein. 

Kjörfingissljórnin skal leggja saman, eptír öllum kjör- 

skránuin og atkvæðaskýrslunum atkvæði J)au, sem greidd hafa 

verið með hverjuin manni sjer í lagi. Sjeii atkvœöi greidd 

nieð þeiin manni, sein á heinia utan kjördæmis, J)á skulu at- 

kvœði J)au inetast að engu, neina sannaö sje áður fyrir kjör- 

J)ingissíjórninni, að hann sje kjörgengur og vilji íakast á 

hendur kosninguna í J)ví kjördœini og engu öðru* Sömu- 

leiðis erii atkvæði J)au ógild, er greidd eru með J)eim manni, 

er heiina á í kjördæiuinu, en eigi stendur á kjörgengisskránni* 

Kosningin skal bókuö í kjörbókinni og birt fyrír J)ingheiin- 

inuin. Kjörskrárnar skal fá aptiir hlutaðeigandi hreppum, en 

atkvœðaskýrsliirnar eiga að fylgja kjörbókinni, og skulu kjör- 

J)ingisstjórar rita nöfn sin undir hana. 

12. grein. 

Sá er kosinn, sein hefur fengið fleirí atkvæði en nokkur 

annar. Eigi að kjósa tvo aljiingismenn fyrir kjördæmi það, 
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|)á skal sá vera annar J)ingniaburinn, semþarnæst hefur fengið 

fleiri atkvæöi, en nokkur annar* Hafi fleiri menn fengiö jafn- 

mÖrg atkvæði, ráði hlutkesti, ef f)Örf er til. 

13. grein. 

|>ingmönnum peim, sem kosnir eru, skal tilkynna kosníng* 

una meö brjefi, og skulu allir kjörþingisstjórarnir rita nöfn sín 

undir |>að, en sje einhver peirra kosinn, þá nægir, að hinir 

skrifi iindir. Kjörbrjef þetta skal þingmaðurinn hafa með sjer 

til skýrteinis, þegar hann kemur á þing. Kosninguna skal 

einnig tilkynna stiptamtmanni, en hann skal aptur skýra stjórnar- 

herra innanrikis málanna frá. 

14. grein. 

Hver maður, seni innan kjördæinis býr, er skyldiir til, þá 

er hann fær að vita að hann er kjörinn, að tilkynna jafn- 

skjótt forseta kjörþingisstjórnarinnar brjeflega, hvorthann tekur 

við kosningunni eöa eigi. Ef hann skorast undan, skal kjör- 

þingisstjórnin láta kjósa um aptur og skal um þaö fara, eins 

og hjer að framan er sagt. 

15. greiii. 

Alþingismenn skulu kosnir fyrir 6 ár. Bæði við venju- 

legar kosningar og þegar alþing er upp leyst, skulii kosningar 

gilda frá hinum almenna kosningardegi, en hafi þurft að láta 

almennar kosningar fara fram á öðrum dögurn ! einuin hliita 

landsins en í ööriim, þá skal gildi kosningarinnar talið frá 

hinuin siðasla af döguni þessuin, 

16. grein. 

þurfi að kjósa einstakan alþingismann , þá skal kosning 

hans vera gild uin svo langan tíma, sem sá hefði ált eptir, er 

hinn nýi þingiuaður kemur í staðinn fyrir. 

17. grein. 

Oræki nokkur verk þau, sem lögð eni honuni á herðar 

með lögiiin þessiim, þá sekist hann 5—200 rbd., nema brot 

hans varði haröari hegningu eptir fyrirraœlum laganna* 



7 

18. grein. 

Reglulegar kosningar til alþingis eptip lögum þessum 

skiilu í fyrsta sinni fara fram árið 1853. Alinennar kosningar 

ákvebnr konungur, en eigi að kjósa í einstökum kjördæinum, 

]n'i skal kosningin á kveðin af stiptamtmanni. 

19. grein. 

iMeö þessu er aftekið þa5 sem á kveöiö er í tilsk. 8. 

niarz 1843 um ráögjafa-þing á Islandi, 2.-38. gr., að með- 

töldiim báðmu fiessmn greinuin. Svo eigu eigi heldur við 

eptiileiðis ákvarðanir þær í nefndri tilskipiin, sem gjöra ráð 

fyrir, að varafulltrúar sjeu kosnir. 

Á s t æ ð u r 
tii 

lagafrunivarps um Itosningar til alþingis á Islandi. 

Eptir að biiið er þegar fyrir löngum tima að koma nýju 

skipulagi á kosningar í Danmörku, í staðínn fyrir reglur ^ær, 

er voru uiu kosningar til umdæma|)inganna, en |»ing f)au voru 

einnig i fessu tilliti fyrirmynd alþingis á Islandi, eins og 

lika farið var eptir frjálsari kosningarreglmn á Islandi við 

kosningarnar til fundar þess, sem stefnt er saman i sutnar, 

varð stjórnin að hugsa fyrir, að gjöra breytingu áákvörðunum 

|)eim, er nú gilda uin kosningar til alþingis. þó nú svo mætti 

álíta, að það ætti bezt við, og væri bæði nytsamlegast og mest 

samsvarandi boðum alpingislilskipiinarinnar, að alþingið skuli 

sjálft eiga hlut að máli, [jar sem snertir frainfarir og fyrir- 

komulag þingsins^ en þjóðfundur sá, sem nú verður baldinn, 
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cr fremur sjeislaklegs eðUs, far sem œtiunarverk hans er 

einkum að ráðgast um stöðu landsins i fyrirkomulagi rikisins, 

|)ótti stjórnin |)ó eigi tiltækilegt, að fresta þangað til nýtt al- 

f)ing gæti orðið haldið, að leggja frani frumvarp nm breytingu 

álögum J^eim, sem nii gilda uin kosningar til alþingis, heldur 

áleit hún rjettara, að hinar nýjari kosningarreglur yrði nú 

þegar heimfærðar við kosningar |)ær, sem fyrir hendi eru lil 

alþingis. 

En þótt það nú einkum lægi fyrir hönduni, að heimfæra til 

Islands í aðalatriðunum hinarsömu frjúlsari reglurj sem byggð 

eru á dönsku kosningarlögin, varð J)ó ýmsu að haga á annan 

hátt, vegna Jess aö kringumsíæðurnar eru ólíkar, því ef 

litið er til, hvernig fulltrúapinginu í landsparti þcssum et 

fyrirkomið í samanburÖi við fulltrúaþing alls rikisins, þá virð- 

ist næg ástæða til að heimta nokkuð meiri vissu fyrrir stað- 

festu hja fulltrúaþingi því, sem fyr var nefnt, og eins má eigi 

missa sjónar á þvi, að ríkisþinginu er skipt í tvær þingdeildir, 

þar þaö væri eigi samsvarandi rjettmn gnindvallarreglum, að 

heimfæraþar sem ekki er nema eitt þing, kosningarreglur þær, 

er eiga sjer aðeins stað fyrir aðra afþeim tveimur þingdeilduni. 

Númeöþví, ab tvöfaldar kosningar, er óneitanlega veita nokkuö 

ineiri vissii í nefndii tillíti, virðast ekki hafa náð miklu hylli 

á Islandi, þá lá það nœst fyrír höndum fyrir sijórnina, að 

feta í Öðru tilliti stig þann, sem gieiddur hefur verið fyrir 

landþingíð, að heirnta nieiri vissu fyrir kjörgenginni. Ann- 

ars gat stjórnin að nokkru leyti hyggt fiuinvarp sitt á lög- 

unum 28. sept. 1849, sem að niestu leyti voru samin eptir 

uppástungum alþingis, en þó var nauðsynlcgt að solja nokkrar 

skilmerkilegri og nákvæmari akvaiðanir í lög þessi, sein eigi 

er ætlað aÖ gilda að eins í citt skipti, einsog lögtim þeim, cr 

getið var, heldurfyrir lengra tímabil, og eins þófti það eðlilegt, 

að alþingiskosningarnar yrði sctfar í nokkurskonar sambandvið 

kosningar þær til þjóðþingsins, er getur um í ööru fruinvarpi, 

er lagt er fyrir þjóðfundinn, og iniin þaraðauki ekki verða 

alllítill hagur að því, þegar til verka á að faka, þareð lucð því 

verður komizt bjá erfiðisaiika og timalöf og kostnaðí. 

Að svo mœltii um aðalefnið, er að taka til athugasemd- 

anna um hinar einstöku greinir. 
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Til 1. greinar. 

það liefur opt verið talínn sem ókostur á þeirri skiptingu 

landsins, er hingaðlil hefur verið, í kjördænii, er samsvara lög- 

sagnar-uindæinunum^ að mikill inismunur er á fólksfjöldanum 

í hinum einstökii sysluin, og verður með j)ví ójöfn tiltalan 

milli fuHtrúatÖlunnar og fólksfjöldans. I fruinvarpi þessu er 

að nokkru leyti reynt tii að bæta úr bresti þessiim , mcð því 

að veita lögsagnarumdæmum þeim, er hafa að tiltölu inestan 

fólksfjölda, eður hjerum bil SOOOinnbúa eða fleiri, rjett til að 

kjósa tvo alþingismenn, þarsem hinar aðrar sýslur kjósa ekki 

nemaeinn; en eigi verður því neitað, að galli sá sem nefndur 

var hverfur enganveginn íil fulls og alls fyrir það, Tala 

pó ítjórninni Laíi yirðzt yanclkvaedin á að koma á annari kjördæma- 

skiptingu yíir{rnæfandi, þar scm ckki Lclclur af nlþingis Lálfu Lefur 

verið borin upp nokkur ósk um Lreytingar í því tilliti, þá Lefur 

stjórninní sanit komið til Lugar, að önnur skipting kynni, ef til 

vjll, að vcrða álilin Lcntug, og Lcfur Lún því ekki viljað lciða fram 

Ljá sjcr að syna tilraun þá, sem í þcssu tilliti Leiir verið gjörð og 

Ljcr fylgir, og Lafa mcnn leylazt við mcð því bæði að gjÖrá kjós- 

cndum Lægra fyrir, og að koma í vcg fyrir misjöfnur j>œr milli 

fólksíjölda og þingmanna töliinnar, scin ciga sjer stað j sumum 

kjördæmum, og er gjört ráð fyrir, að í kjÖrdæmun þcim, þar sem 

fólksfjöldinn cr mcstur, verði kosnir 3 fulltrúar, i Öðrum 2, og þar 

scm fólkstalan cr minnst, 1 fulltrúit 

Kjördsemaskipling ;i Islandi. 

1. Kleifa-, Leiðvallar- og DyrLóla-Lreppar í Vcstur-Skaptafclls- 

sýslu* 

Eyjaíjalla-Lrcppur í nangárvalla-sýslu. 

2. Austur-Landeyja-, Vcstur- Landcyja-, FljótsLlíðar-, llvols*, 

Rangárvalla- og Landmanna-Lrcppar í Rangárvalla-sýslu, 

Vcstmannacyja-sýsla. 

3. HoltamannaLreppur í Rangárvalla-sýslu. 

VillingaLoIts-, Gaulvcrjabæjar-, Slokkscyrar-, Sandvikur-, og 

Hraungcrðis-Lrcppar i Arncss-sýslu. 

4. Skciða-, Gnúpvcrja-, Ilrunamanna-, Byskupstungna-, Grimsncss-, 

Ölfuss- og Selvogs-Lrcppar i Arness-sýslu. 

5. Grindavikur-, llafna-, Rosmhvalancss-, Vatnsleysustraudar- og 

Alptancss-hrcppar í Gnlibringu-sýslu, 
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nlþíngisinRnna eptir greinSnni er ininni en cptir lögunuin 28. 

sept. 1849, en aptur á nióti stærri en eptir tilskipun 8. inaiz 

6* Rcylsjavilnir lö(ysaj;nar-umdæmi. 

7. Seltjarnarnesslireppur, Mosfellssveit, Kjalarness> og Kjdsar- 

hrcppar í Gullbringu- og Kjósar-sýslii. 

pingvallahreppur í Arness sýslu. 

Strandar-, Skilmanna- og Akraness-hreppar i Borgarfjardar 

sýslu. 

8. Leírár-, Skoradals-, Andakils-, Lundareykjadals-, Beykholtsdals- 

og flálsa-hrcppar í Borgarfjarðar-sýslu. 

Hvítarsíðu-, þvcrárhlíðar, Norðurárdals-, Stofhollstungna-, Borgar- 

og Alptaness-hrcppar i Mýra-sýslu. 

9* llraun hreppur i Mýra sýslu. 

Kolbcinstaða-, Eyja- og Miklaholts-hreppar í Iliiappadals-sýslu, 

Slaðarsveit, Breiðuvíkur-, Ingjaldshóls- og Brimilsvalla-hreppar 

og Eyrarsveit í Snæfellsness sýslu. 

10. Hclgafellssveil og Skógarstrandar-hreppur Í Snsefellsncss-sýslu. 

Dala-sýsla. 

Bæjar-hreppur i Stranda-sýslu. 

11. Gufudals-, Múla-, Flatcyjar-, Barðastrandar-, Rauðasands-, Tálkna- 

fjarðar*, Dala- ogSuðurfjarða-hrcppar i Barðastrandar sýslu. 

Auðkúlu-, þingeyrar- og Mýra-hreppar i Isafjarðar sýslu. 

12. Mosvallna-, Suðureyrar-,Hóls-, Eyrar-, Suðavikur-, Ögur-, Reykjar- 

fjarðar-, IVauteyrar-, Snæfjalla-, Grunnavikur- og Sljettu- 

hrcppar í ísafjarðar-sýslu, 

13. Árness-, Kaldraiiancss-, Hrófbergs-, Kirkjubóls- og Broddaness* 

hreppar í Stranda-sýslu. 

Geiradals- og Reykhdla-hreppar i Barðastrandar-sýslu. 

14. Húnavatns-sýsla, að fráskildiim Vindliælishrepp. 

15. Skagafjarðar-sýsla, 

Vindhælishreppur í Ilúnavatns-sýslu. 

16. Eyjafjarðar-sýsla, 

17. Vcsturhluti þingeyjar-sýslu, allt að Jökulsá i Axariirði. 

18. Austurhluti þingeyjar-sýslu. 

Skeggjastaða-hreppur í ^orður-Múla sýslu. 

19. Norður-Múla-sýsla, að fráskildum Skeggjastaða-hrcpp. 

20. Suður-Múla-sýsla, 

21. Bæjar-, Bjarnancss-, Borgai-hafnar-, og Öræfa- (Hofs-) hrcppar i 
Austur-Skaptafells-sýslu. 
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1843, og niá það virðast uiátulegt, þegar haft er fyrir augum, 

bæöi að landinu sje svo vel borgið, setn kostur er á, nieð full- 

Irúatölunni, og á hinn bóginn, aö hve iniklu leyti landiö er 

fært uiii að bera kostnað þann, seni af því rís. Að konungur 

hefur á skilið sjer rjett til að nefna jafninarga inenn til 

þingsins, og áður, er byggt á sjerstaklegri stöðu alþingis, þar 

sein þing þetta er fulllrúaþing fyrir einslakan landspart og 

því eigi skipt í deildir, og hefiir einnig bæði í þessu tilliti og 

i reglunuin um kjörgengi, veriö höfð hliðsjdn til stÖðu al- 

þingis, sein æðri sveitastjdrnar, og til hluttekningar þeirrar, 

er í því skyni kynni að verða veitt þinginu í stjdrn inn* 

lendra inála« 

Til 2. greinar. 

Kosningarrjetturinn til alþingis er biindinn við hina söniu 

skilniála og kosningarrjettnrinn til þjdðþingsins, að tíns með 

þeirri tilbreytingu, að hinn hlutaðeigandi á að gjalda til sveitar 

af efnuin sjálfs s!n og finnst ákvörðun sá einnig í lögunum 

28. sept. 1849. það er auðsætt, aö eptir þessu getur ekki 

orðiö sjerlega örðugt að senija kjörskrár sjer í lagi fyrir 

alþing. 

Til 3. greinar. 

f)að er átlistað hjer að framan, fyrir hverjar sakir nauðsyn 

sjc á að binda kjörgengina við vissa skilinála. Nú með 

því að beinlínis skattar, eptir því, sem þeiin er varið á Is- 

landi, geta ekki verið neinn hentugur madikvarði, hefur sljdrn- 

in neyðzt til að halda fasteignuni sein alinennum skilmála 

fyrir kjÖrgengi, og er í því tilliti haldið að inestu leyti óbreytt- 

uni regluin þeiin, sein hingaðlil hafa verið settar fyrir kjör- 

gengi til alþingis, en samt þannig, að i stað þeirra geti til 

vara komið skattgjald, þegar tiltala sá, sem á kveðin er á 

milli hinna kjörgengu og innbáa kjördæmisins ekki næst ineð 

ööru mdti; svo er og einkum sá breyting á gjÖrð, að liðin 

mega vera, eptir því sem hjer er ákveðið, 6 ár frá virðingargjörð 

á hási, þarsein á kveðið er i tilsk. 8. marz 1843, að ekki 

megi vera liðin nema 2 ár frá virðingargjörðinni, eigi hán að 

vera gild. 
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Tíl 4. grelnar. 

þareð ekki er heiintað, að fulltrúaefni hjóðist frain við al- 

|iingiskosningar, er nauðsyn á, að semja kjörgengisskrár, tíl 

leiðbeiningar kjósendiiin. Að öðrii leyti niá um grein {}essa 

vísa til sainsvarandi ákvaiðana í fruinvarpinu til laga iim 

stöðu Islands í fyrirkomulagi ríkisins og um rikisþingskosn- 

ingarnar. 

Til 5. greinar, 

|iareð f)að má virðast æskilegt til hægðarauka, að bæði 

kosningar til fijóðþingsins og alþingis og undirbiiningurinn til 

hvorutveggja kosninganna geti, aö svo niiklu leyti því vciður við 

kornið, oröiÖ allt sainferða, |)áeru timabilin ákveðinmeð hliðsjon 

tilþessa. Samt veiður að draga kjörgengisskrárnar saman í eina 

skýrslii fyiir allt kjördæmið, og virðist fá eiga bezt við, að fela 

sýslumanninum , sem yíirvaldinu í kjördœminu, á hendur, að 

semja skýrslu þessa, og heldur sýslumaður þá með f)vi nokkru 

af staifa þeim, er hann hingaötil hefur haft á hendi sem kjör- 

stjóri. J>ess ber og að gæta, að hann er eptir sfööu sinni 

bezt fær uin að sjá um, að fyllt verði upp tala hinna kjör- 

gengu, einsog fyrir er inælt í 3. gr,, þegar á því þarf aÖ 

halda. Svo viiðist eigi heldur neilt gela verið því til fyrir- 

stööu, að sýslumaður veiti inóttöku alhugasemdum þeim, sem 

frani kunha að koina við kjörgengisskrárnar fyrir frest þann, 

er settur er, en á hinn bóginn verður urskurðinn aö leggja á 

athiigasemdir þessar af kjörþingisstjórninni allri í sameíningu. 

Til þess að koniast hjá tíinatöf á kosningardeginum mætti það 

virðast æskilegt, aö úrsknrðirnir yiði feldir fyrir þann dag, 

og mælti á fundi þeim, er til þess væri haldinn, bua þaraðaiiki 

sitt hvað annaö í haginn undir kosninguna, og ætti því í 

seinasta lagi að halda hann deginum fyrir kosninguna, en 

að öðru leyti hefur þótt mega láta kjörþingissfjórnina sjálfa 

ráða þessu, 

Til 6. greinar, 

Um tímabilin má vísa til athugasemdanna við greinina 

fiœst á undan. Einsog á kveðið er uiii þjóðþingiskosningar. 
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skal einnig taka þá sem standa á aukaskránni og fengið 

hafa kosningarrjett fyrir kosningardaginn. 

Til 7 og 8, greinar. 
# 

I ákvörðunum þessum er haft fyrir augnm, að koma f)ví 

svo fyrir, að kosningar lil þjóðfiingsins og til alþingis geti 

fariö fram i einu. Jietta verÖur því hægra, sem alþingiskjör- 

dæinin eru deildir af þjóðþingiskjörfylkjunum og kosníngar- 

tíminn til þjóöþingsins er einmitt helmingi styttri en kosn- 

ingarlíminn til alþingis, svo að önnur hver þjóðþingiskosning 

verður samfara alþingiskosningunni, ef allt getiir að öðrii leyti 

orðið samtiða. Með þessu má spara töluverðan kostnað og 

ómak, cins og llka kjÖrþingið verður merkilegra og vinnur fremiir 

athygli manna, ef kosningar til beggja þinga fara þar fram. 

Til 9. greinar. 

Akvarðanirnar í niðurlagi þcssarar greinar miða einungis 

lil að gjöra kjósendum hægra fyrir að kynna sjer kjÖrgengis- 

skrárnar, sem, ef til vill, kynni ekki að verða mÖnnum nogn 

kunnar, vegna þess, hvernig þær eru samdar og birtar, og 

gota kjósendur þá með því gengiö úr skugga uni, hvort sá 

iiiaður eða þeir inenn, er þeir ætla að kjósa> standi á kjör- 

gengisskránni. 

Til 10. greinar. 

þessi grein er í aðalatriðunum samkvæm hinni samsvar- 

andi grein í fruinvarpinu uui ríkisþingskosningarnar, og er 

þess einungis at geta, að það þótti rjett að bæta við ákvörðun, 

er samsvaraði tilsk. 8. marz 1843, 31. gr., sökum þess, sem 

þegar var getið uin kunnugleik iiianna um kjörgengisskrárnar 

og vegna þess, að þær gilda ekki nema fyrir sýsluna. 

Til 11* greinar* 

Eptir tilsk. 8. marz 1843, 13. gr* var kjörgengi bundin 

við fasteign í því ainti, sem kjördæmið var í, og var með því 

gjört ráð fyrir, að kjörgengisskrárnar fyrir öll kjördæmin í 

amtínu yrði sendar til hvers eínstaks kjördæmis í amtinu. 
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Aptiir er ákveðið í lögununi 28. sept. 1849, 15, gr., að enginn 

niegi kjósa þann, sem utan kjörþingis býr, neina það sje sannað 

fyrir kjöistjóium, að hann sje kjörgengur og vilji takast kosn- 

inguna á hendiir í því kjördæini og engu Öðru. Akvörðuii 

þessari hefur þóít rjelt að halda^ einkum vegna torfœra þeirra, 

seni eru á því að kjósa upp aptur, en þaö virðlst rjettara, 

aö lála atkvæði þaii vera ógild, sein gefin eru niönnuin 

þeim, er eiga heima utan kjördœinis og eigi hafa fullnœgt 

skilmálum þeim, er ákveðnir eru, þareð tekið er við alkvæð- 

uni af einstökum manni iir kjörþingisstjórninni, eptir reglunum 

í friinivarpi þessu, en það er eigi tilhlýðilegt, að hann skuli 

geta lagt úrskurð á svo mikils varöanda inál, ineð þvi aö 

neita kjósandanum um að taka við atkvæði hans. Eptir því 

sem hjer er farið fram á, verður úrskurðurinn þar á inóti lagður 

á áf kjörþingissijórninni allri í sameiningu, einsog eptir tilsk. 

28, sept, 1849. 

Til 12. greinar. 

Aður voru inenn á því máli. aö aldiir œtli að ráÖa, þegar 

tveir höföu fengið jafninörg alkvæöi, en þessu er ekki fylgt 

í hinum dönsku kosningarlögum, og virðist engin sjerleg 

ástæða vera lil, eptir því, sem á stendur á Islandi, að halda 

slíkri ákvÖrðiin, heldur virðist það vera einfaldast, að láta 

hlutkesti ráða. 

Til 13* greinar* 

þcssi grein er sainkvæm lögnniim 28, sept, 1849, 19. gr., 

nema hvað hirta skal kosninguna sliptamtmanni, en eigi hlut- 

nöcigandi amtmönnum, vegna þess aö stiptaintmaöur, eptir 

reglii þeirri, sem frumvarp þelta og fruinvarpiö til laga um 

ríkisþingskosningar eru byggð á> er aðalstýrir kosningamálefna. 

Til 15. greinar. 

Kosningatíinínn er ákveöinn samkvæmt tilsk. 8. marz 

1843, 8. gr. Ákvöröunin í niðurlagi greinarinnar er tekin 

eptir dÖnsku kosningarlögunum 16. júní 1849, 74. gr,, meö 

brcytingu þeirri, sem leiöir af hinum sjerlegu ákvörðnnnni 

um kosningardaginn i frumvarpi þessu og friimvarpinu um 

ríkisþingskosningar. 
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Til 16. greinar. 

Grein þessi er sanikvíeni tilsk. 8. inarz 184S, 8. gr., og 

kosningarlögiinuin 10. jiiní 1849, 75. gr. 

Til 17. greinar. 

Grein þessi finnst cinnig í fruinvarpinu uin ríkisþings- 

kosningar og er sainkvœin tilsk. 16. júní 1849, 78. gr., nema 

livað vægasta sekt er, eptir efnahag nianna á Islandi, ákveðin 

til 5. rbd., ístaöinn fyrir að 10 rbd. eru á kveðnir í Dan- 

mörku. 

Til 18. greinar. 

í þessari grein er gjört láð fyrir, að Jyööfundur sá, sein 

nú veröiir haldinn, koiiii aö nokkrti leyti í alþingis stað, og 

j)ví byrjar þingið aptur reglulega sanikoinu á þeiiii tíma, sem 

til tekinn er í fruinvarpinii. 
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